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 املقدمة
 

  وقل عسى أن يهديين ربي ألقرب من هذا رشدًا 

 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

انطالقًا من اهتمام وزارة التعليم بالتطوير املهين للمعلمني واملعلمات، وإدراكًا فيها لألثر الكبب   

)املهبارات التصصصبيا     على امليدان من خالل هذه الربامج تأتي هبذه احلييببا اليمينبا    الذي ينعكس 

، والببت تعتبرب احلليبا اليانيببا   مسبار معبرور التطببوير املهبين ملعلمبي العلببوم       ميبررات العلبوم العبرعيا    

يببا )تنمالعببرعيا، هببذا وقببد بببذل معببدو هببذه احلييبببا  هببدهم   بناملهببا وهييبب  ا ببد  املنعببود وهببو   

 .مهارات املعلمات التصصصيا   تدريس العلوم العرعيا 

وحفاظببًا علببى ااهببد املبببذول واحمامببًا يعمببال امخببرين والت امببًا باليببانون ف ميبب  حيببو  هببذه           

 احلييبا حمفوظا لدى اإلدارة العاما للتدريب واالبتعاث بوزارة التعليم باململكا العربيا السعوديا.

يحي مدربا معتمدة للبربامج الوزاريبا وكبان مبن ابمنها هبذه احلييببا البت         بتوفي  من اهلل مت ترش 

أعدت تنظيمها مبا يتناسب م  املناهج ااديدة والتعليم املباشر والتعلم عبن بععبد وأابفا  با أميلبا مبن       

واقبب  كتببب العلببوم العببرعيا ومرا بب  خار يببا، واسببماتي يات ومنظمببات تعناسببب كبب  مببادة دراسببيا     

 تدريس لك  مادة من مواد العلوم العرعيا.وبطاقات تيويم 

 مراح  إعداد هذه احلييبا كالتالي:

 .)حييبا تدريبيا  )تدريب مباشر تنظيم وترتيب وإاافا للمادة العلميا على هيئا  .1

 .)تدريب مباشر وعن بععد تصميم عروض بوربوينا  .2

 .)تدريب عن بععد كتيب متكام  ملادة علميا منيحا  .3
 

 لعملي هذا اليبول والنف  وأترك بصما وأثر ينتف  به اامي  أسأل اهلل أن يكتب

 واحلمد هلل رب العاملني

 

 صفية عبداهلل مشبب آل شرية        

 مشرفة تربوية علوم شرعية          

 مدربة ملناهج التعليم              
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 إهداء
 

 إىل ك  مربيا ومعلما

 محلا أمانا النبوة

 فنالا بذلك راى اهلل

 التعلم والتعليموشر  
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 اهلدف العام للربنامج:

تنميا مهارات املعلمات التصصصيا   تدريس العلوم العرعيا ممبا يعبود علبى الطالببات      

 بايثر والنف  امُل دي.

 

 

 األهداف التفصيلية:

   نهايا الربنامج ستكون املتدربا قادرة على: 

 رعيا.تتعر  على املهارات التصصصيا   ميررات العلوم الع .1

 تستنبط املهارات التصصصيا من دروس ميررات العلوم العرعيا. .2

 تن ح   تطبي  املهارات التصصصيا   تدريس العلوم العرعيا بكفاءة. .3

تدرك أهم املعوقات الت توا هها عند تطبي  املهارات التصصصبيا وتيبمح حلبول     .4

 إبداعيا  ا.

 

 

 املستهدفون من الربنامج التدرييب:

 نامج إىل تطوير مهارات كاًل من معرفات ومعلمات العلوم العرعيا.يستهد  الرب 
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 ختطيط الربنامج التدرييب

 

  منال مواور االسا االسا املوا  اليوم

 ايول

مهارات ختصصيا 

لتدريس اليرآن الكريم 

 والفيه

1 
 مفهوم املهارات التصصصيا 

 مهارات تدريس اليرآن الكريم 

 د 60

 د 60

 د 30 اسماحا اسماحا

 د 120 مهارات تدريس الفيه  2

 الياني

مهارات ختصصيا 

لتدريس احلديث 

 والتفس 

 د 110 مهارات تدريس احلديث  1

 د 20 ماحااس اسماحا

 د 110 مهارات تدريس التفس   2

 اليالث
مهارات ختصصيا 

 لتدريس العييدة

1 
مهارات تدريس العييدة اا ء  

 ايول
 د 110

 د 20 اسماحا اسماحا

2 
مهارات تدريس العييدة اا ء  

 الياني
 د 110
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 ) اجللسة األوىل (

 اليوم األول

 

 لعلوم العرعيا هي:املهارات التصصصيا   ميررات ا

 التطبي  الدقي  للمعرفا العرعيا. 

 إ راءات وخطوات تدريس ميررات العلوم العرعيا وف  املهارات التصصصيا. 
 

 األهداف األساسية من تدريس مقررات العلوم الشرعية

 املهارات التصصصيا لتدريسه ا د  ايساسي من تدريسه اسم امليرر

 اليرآن الكريم

اءة اليرآن وتع يد هسن الطالبا قر

تالوته وتتدبر معانيه وتعبد اهلل 

 بتالوته

من أفض  طر  تعليم اليرآن الكريم تعليمه 

 وفيًا يمناط التعلم + التحفي  + التيويم

 الفيه
ت ويد الطالبات باملعلومات الصحيحا 

 عن املعامالت والعبادات وايخال 

 التع   الفيهي. .1

 أصحيا املعلومات اجمل أة. .2

 تي يا جمموعا اخلرباء.إسما .3

 إسماتي يا البيا الداملري. .4

 احلديث

تدريس الطالبات على قراءة احلديث 

النبوي قراءة سليما يعظهر املعنى مما 

يساعد على فهمه وتطبي  آدابه 

 واالقتداء بالنيب الكريم

 إسماتي يا اخلريطا الذهنيا. .1

 لعب ايدوار. .2

 التفس 

ن اليدرة على التفس  ميات اليرآ

الكريم ومعرفا أسباب ن و ا 

 وغرس قيم من خال ا

 االستيراء. .1

 ارب ايميلا. .2

 التدريس التبادلي. .3

 التوحيد

غرس أهميا االلت ام بالعييدة 

الصحيحا وأركان اإلميان وتعمي  

 إميان الطالبا بأمساء اهلل وصفاته

 الطرييا االستيرامليا. .1

 منظمات االستدالل. .2

 االستيصاء املعر . .3

 فاهيم.خراملط امل .4
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 املهارات التخصصية يف تدريس القرآن الكريم
 

 نشرة إثرائية:

 .)أمناط التعلم طر  تعليم اليرآن الكريم وفيًا يمناط الطالبات  

 النمط احلركي أو احلسي النمط السمعي النمط البصري

استيمار السبورة   تيبيا 

اليراءة الصحيحا   ذهن 

الطالبات من خالل إعداد 

داول املناسبا   حصا اا

 اليرآن الكريم مي :

 اادول الوقاملي

 اادول العال ي

  دول الرسم العيماني

 بطاقات التع ي 

التنببببور   اسببببتصدام مراتببببب  .1

اليبببببببراءة مبببببببن المتيببببببب  إىل  

 التدوير إىل احلدر.

اسبببببببتصدام أنبببببببوار اليبببببببراءة    .2

النموذ يببا باسببتصدام التينيببا 

أو املعلمبببا   مرحلبببا اليبببراءة  

ثببم اليببراءة ااماعيببا  ايوليببا 

أو ال مريبببببببا أثنببببببباء مرحلبببببببا 

 التليني.

ربط احلفظ بالفهم من خبالل   .3

طبببرح سبببضال يتضبببمن مفهبببوم  

مرتبط باميا مي : اسبتظهري  

اميبببا أو اقرملبببي اميبببا الدالبببا   

 على عظما صن  اهلل.

اسببتيمار الببتعلم التعبباوني مببن    .1

خالل مهارة االعتماد املتببادل  

اإلجيببببببببببببابي وتفعيبببببببببببب  دور  

  هسبببني قبببراءة  اجملموعبببا 

مجيببب  أفبببراد اجملموعبببا مببب     

التفببببويط للطالبببببا املتميببببب ة   

 بالييادة.

تفعيبببب  تببببدريب ايقببببران مببببن  .2

خببببالل ميابلببببا كبببب  طالبببببا   

)مببب  أهميبببا اختيبببار ل ميلتهبببا 

الطالببببببببات املت انسبببببببات    

أثنببباء عمليبببا تيبيبببا   ميبببو ن 

احلفببببببظ أو تيببببببويم ايداء   

 اليراءة الفرو  .

وكبب  مببنهن تسبباعد وتعبب      

 ميلتها على اإلجناز.ز

وممكببن اختيببار مكببان مناسببب 

 للتعلم كالساحا أو املصلى.
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 جدول تثبيت القراءة الصحيحة للقرآن الكريم )جدول تنظيمي على السبورة(
 

 جتويد آداب وقيم التو يه العال ي التو يه الوقاملي
رسم 

 عيماني

تالوة املعلما   البدايا تستنبط  أثناء

ط  وتكتبها الكلمات صعبا الن

وتعكلها وتواح معناها وتيرأها 

 وتكرر الطالبات بعدها

 مي :

  χ الكلما

   

 َفَسَيْكِفيَكهعمع

 بالضم بالفتح

لو أخطأت مياًل 

  تعكي  

 الكا  اليانيا

أثناء تالوة الطالبات تكتب املعلما  معناها الكلما

الكلمات الت أخطأت ب فيها 

و  خانا  الطالبا بعكلها الصحيح

(    تكتب ابطها الصحيح و

(χ) تكتب ضبطها الخاطئ 

 سينصرك عليهم َفَسَيْكِفيَكهعمع

 

 تالوة اميات على حيها دون زيادة أو نيصان. التحي  :

 التوسط بني التحيي  واحلدر م  مراعاة أحكام الت ويد. التدوير:

 رو .اليراءة السريعا اخلفيفا دون اإلخالل باحل احلدر:

 لفظ يعم املراح  اليالث. المتي :
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 مقومات التميز يف تدريس القرآن الكريم
 

 ميومات   تدريس اليرآن الكريم م
 تيويم ايداء

 خيارات وبدامل  التحسني
 اعيف متوسط عالي

1 

ية
ات
 ذ
ت
ما
قو
م

 

     التمسك مبنهج السلف الصاحل   االعتياد

     إخالص النيا   التعليم 2

     حسن اخلل  3

     إتبار أوامر اليرآن الكريم واالستياما عليه 4

5 

ية
لم
 ع
ت
ما
قو
م

 

     املعرفا بتفس  امليرر احملدد

     إتيان قراءة امليرر احملدد 6

     التمكن من ايداء بالت ويد 7

     معرفا قواعد الوقف واالبتداء والرسم العيماني 8

       املصحف العريف معرفا رموز الضبط 9

10 

ية
بو
تر
ت 
ما
قو
م

 

     واوح ا د  من امليرر واحلصا

     مراعاة التباين بني قدرات الطالبات وأمناطهن 11

     الرف    التعام  م  الطالبات 12

     التنوي    طر  التعليم مبا يتناسب م  الطالبات 13

     استصدام الوسامل  التعليميا املساندة 14

     العدل   التعام  م  الطالبات 15

     التصطيط واإلعداد للدرس 16

     التيويم املستمر للطالبات 17

     تفعي  التحفي  المبوي 18
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 ) اجللسة الثانية (

 اليوم األول

 

 املهارات التصصصيا   تدريس الفيه :

 

ات وترتيببب املعلومببات فيسببه  فهمهببا وبالتببالي    يععببني علببى إجيبباد العالقبب     ( التشجج ا الفقهججي : 1

 حفظها وييسر للمعلما عمليا التغذيا الرا عا.

 مثال للتش ا الفقهي:
 

 عقود مشابهة لعقد التعلم
   

 عقد اإلستصناع

 تعريفه

عقد على مبيع موصوف 

 اشترط فيه عمل الصانع

 حكمه

 جائز

 عقد المقاولة

 تعريفه
 

 عقد على أداء عمل

 حكمه
 

 جائز
 

 عقد التوريد

 تعريفه
 

عقد يتعهد بمقتضاه أحد 

العاقدين تسليم الطرف 

 اآلخر سلع

 حكمه
 

 جائز
 

 مسبقة الدفع

 تعريفه
 

بطاقات يرصد فيها قيمة 

 معينة

 أقسامها

بطاقات 

 سلعية

بطاقات 

 نقدية
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مهببارة ختصصببيا لتببدريس أحببد أركببان أصببول   ( إسججتاتي ية أي يججة املعلومججات ا ججزأة :2

 الفيه.

)قواعبد تععبني علبى فهببم    كيفيبا االسبتفادة    إمجببار قيباس    ) أدلبا الفيبه اإلمجاليبا كتباب سبنا      وهبي : 

 . )الفتوى املستفت املفت حال املستفيد احلكم  
 

 املواور
 احملاسن

 )اإلجيابيات  

 احملاذير 

 )السلبيات 
 تعاميم   الدرس

ايسلوب امليمح لتمكني 

 الطالبات من مهارات الدرس

 االعما  بفضلهم اال تهاد
الت ريح والطعن 

 يهمف

املذاهب ايربعا 

وإن اختلفوا   

بعط ايحكام 

الفيهيا إال أنهم 

اتفيوا   أصول 

 الدين

تطلب املعلما من ك  

تتبنى مذهب ثم جمموعا 

تع ري مناظرة  م ها 

 إشرافها

 

أحبد إسبماتي يا البتعلم التعباوني ييبوم       ] يكسبو    ( إستاتي ية جمموعة اخلرباء وهجي : 3

م الطالبببات إىل جمموعببات مكونببا مببن أربعببا إىل سببتا أفببراد تسببمى كبب       هببذا ايسببلوب علببى تيسببي  

جمموعا باجملموعا ايم وهي جمموعات غ  مت انسا يكلف ك  عضو فيها بدراسبا  ب ء معبني مبن     

 الدرس ليصبح خب ًا فيها.

 بوا  الرقم   املكان الصحيح. )أ بياعدتها   العمود )ب  زاو ي ايميلا   عمود  مياله:
 

 ايميلا عمود )ب  الرقم ليواعد عمود )أ ا م

 إذا حال حامل  على آخر يخذ ماله  از له أن يدفعه  العادة حمكما 1

 هديد احلرز   السرقا وه  تعترب حرز أم ال  الضرورات تبيح احملظورات 2

3 
العربة   العيود باملياصد واملعاني 

 ال بايلفاظ املباني
 ر والدخانحيرم بي  احملرمات كاخلمو 

4 
درء املفاسد معيدم على  لب 

 املصاحل

 ريال فإنه بي  ال هبا 20وهبتك هذا الكتاب بب 

 الكتابا على املاء أو ا واء غ  معتربة 
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 نفذي مهما واحدة من املهمات التاليا:  ( باستخدام إستاتي ية جمموعة اخلرباء :4

 على درس حد املسكر؟ عوقب حبرمانه  )من استع   العيء قب  أوانهطبيي قاعدة  أ 

 ) من شرب اخلمر   الدنيا حرمها   امخرة  
 

 من خالل احلديث خنرج بأحكام

 ورد   كتب الفيه جمموعا من اليواعد الفيهيا بيين كيفيا استيمارها   الدرس؟ ب 
 

الياعدة 

 الفيهيا
 معناها

موطنها   

 الدرس
 كيفيا االستيمار الكتاب

 ال الييني

 ي ول بالعك

أن العك إذا ورد على 

اإلنسان وكان عنده ييني 

ساب  فإنه ال يلتفا إىل العك 

 وير     احلكم إىل الييني

 عليه الساب 

 معنى الياعدة

الفيه 

وأصوله 

(4  

تدرك الطالبا أهميا الياعدة 

وتطبيها على أميلا من حياتنا 

من خالل ارب أميلا على 

 الياعدة

 

مرفب  معكبن    )الضبروريات اخلمبس   الت البد منها لييبام مصباحل البدين والبدنيا     ا ياملياصد الكل ج 

 قومي بتعبئته وأ ييب عن املطلوب؟)البوصلا   منظم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

واذكببري أميلببا للمحافظببا )الضببروريات اخلمببس  اسببتيرملي كتبباب الفيببه الوحببدة اليانيببا  .1

 على الضرورات اخلمس.

 اذكري أميلا خمالفا  ا؟ .2

 العيوبا املمتبا عليها؟ .3

الضروريات 

 اخلمس

 الدين

 البدن

 العقل

 النسل     

 1 املال

2 

3 

4 

5 
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 ( إستاتي ية البيت الدائري :  5

ام البيا الداملري، نفذي درسًا من كتاب الفيه واستفيدي من اسبتمارة معباي  تبدريس    تعاونيًا باستصد

 الفيه.

 لدرس بإستاتي ية البيت الدائري. مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 حيتاج إىل اهتمام غ  متوفر ال نعم معاي  تيييم شك  البيا الداملري م

     ه؟ه  عنوان العك  غطى املفهوم العلمي املراد عم  العك  ل 1

     ه  يعتم  العك  على املفاهيم ايساسيا املرتبطا مبواور الدرس؟ 2

     مفاهيم حمددة بواوح   العك ؟ 7ب  5ه  هناك  3

     ه  املفاهيم حمددة بدقا؟ 4

     ه  هناك رم  متمي  لتلك املفاهيم؟ 5

     ه  هناك تتاب  دقي  للمعلومات   العك ؟ 6

      إحدى اليطاعات فه  هو مو ود   الورقا؟إذا مّت تكب  7

     ه  العك  م دحم  دًا وه  هناك فراغات بني الكلمات؟ 8

     ه  العك  منظم ومرتب وتسه  قراءته؟ 9

 تيوم املعلما بإعطاء مو   شام  وكام ، وإعادة يهم ما ورد   الدرس من معلومات.

 لتالي:وميكن تلصيص خطوات اخلامتا على النحو ا

 تو ه املعلما بعط ايسئلا التلصيصيا والتيومييا للطالبات ملعرفا مدى استيعابهن للدرس. .1

 إعطاء الطالبات كلمات تو يهيا تربويا ومهارات حياتيا متعليا بالدرس. .2

 إعطاء وا ب من لي. .3

 

 الوديعة
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 استمارة معايا تدريس الفقه
 
 

 الدرس املعيار

 التمهيد:

 عرض أهدا  الدرس وقراءتها 

ط درس الفيبببه احلبببالي بالبببدرس السببباب  إن كبببان ربببب 

 الدرس وحده

التمهيد للدرس وممكن االستعانا بتمهيد الكتاب أو  

 مواقف أو لعب أدوار

 الوصول لعنوان الدرس وتدوينه 

 )اليرض  )السلف مياًل درس 

 من خالل لعب الدور التالي:

 أنا حمتا ا بعط املال ماذا أفع ؟ 

  ملوابببور البببدرس تناقعبببه مببب  الطالببببا ومبببن ثبببم تصببب 

 وتس له.

 العرض:

 ←  اللغا واستيماره    

 وصواًل

↓ 

 للمعنى االصطالحي واستصراج:

 حممزات وقيود التعريف 

 بالواق  طارب أميلا والرب 

تيدم املعلما تفاحا لطالبا وتطلب منها قراها وتذكر أنبه مت  

 قط    ء منها وبذلك تص  للمعنى اللغوي

عنببدما اسبببتلفا مبلبب  مبببنهن    أنهبببا  ←سببتفيد مبببن املوقببف   تو

 فكأمنا قطعا   ء من ما ن.

 تكتب املعلما التعريف على السبورة:

 )دف  مال ملن ينتف  به ويرد بدله 

 تطرح املعلما أسئلا الستصراج حمرزات وقيود التعريف:

 ماذا فعلا باملال؟ 

 ما الغرض من اليرض؟ كيف كان حال احملتاج إليه؟ 

 ه  س ده أم سيأخذه وملاذا؟ 

 ثم تص  إىل :

 أركان اليرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهكذا بييا الدرس.

 

 المال المقرض مقرض ومقترض

 إيجاب وقبول

المقرض: يكون 

بالغ عاقل حر 

 رشيد

المقترض: حر 

 قل أمينبالغ عا

 أقرضتك 

 سلفتك 

 أعطيتك

 الوفاء

 وااللتزام

 بإعادته 
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 معايا تدريس الفقه
 
 

 الدرس املعيار

 استكمال املسامل  الفرعيا:

 شرح العبارات الفيهيا وتيريبها. 

 

 

جتنب املسامل  اخلالفيا واالقتصار على الكتاب  

 املدرسي 

 ) ك  قرض  رَّ  نفعًا فهو حرام   مي  

ليرض دف  مبال ملبن ينتفب  ببه ثبم يبرد       ا ما معنى ذلك:

ميلببه دون زيببادة ينهببا تصبببح ربببًا حمرمببًا، وهببو ربببا       

 النسيئا...

 

أقبوال العلمباء مجببيعهم وحمب  خالفهببم إمنبا يكتفببى     

 مبا ذكر الكتاب من أقوال أه  السنا

هييبب  مببا أراه اهلل مببن التعبباون علببى الببرب والتيبببوى        احلكما من معروعيا اليرض 

 وتفريج الكرب

 اليواعد الفيهيا

هديد الياعدة من الدرس إن و بدت ومتي هبا    

بلببون خمببالف أو واببعها   شببك  مسببتطي      

 لإلشارة على أهميتها

تطبي  الياعبدة علبى مسبامل  البباب وفروعبه أو       

 الدرس

 قاعدة فيهيا   اليرض:

 ك  قرض  رَّ نفعًا فهو حرام

 الدلي  واحلكم والعلا

 ا إمجار قياساالستدالل بالنص العرعي كتاب سن

 بيان احلكم العرعي واستصرا ه 

 استصراج علا احللم من النصوص 

هليببب  ايدلبببا هلبببياًل علميبببًا ينصبببح فيهبببا داللبببا   

 ايلفاظ كايمر ييتضي الو وب والنهي للتحريم

)ممكببن توظيبببف اسبببماتي يات عظبببم السبببمكا أو  

 عببني اليببور مببنظم السبببب والنتي ببا حبب  املعببكالت  

 بات   الدرسلذكر ايسباب واملسب

َذا الَّبببِذي يعْيبببرلضع اللَّبببَه َقر ا بببا     مَّبببن قبببال تعببباىل :  

 ..َحَسن ا

أن الببنيب صببلى اهلل عليببه وسببلم   مببا روى ابببن مسببعود  

]مببا مببن مسببلم يعيببرض مسببلمًا قراببًا مببرتني إال  : قببال

 ابن ما ا كان كصدقتها مرة 

 

 أمج  املسلمون على  واز اليرض

م وطلبب البدلي    من اخلطأ سضال الطالببا عبن احلكب   

   البدايا فهي ليس لديها فكرة عنها

اسبببتصراج العبببروط مبببن خبببالل التعريبببف أو ايدلبببا      

 العرعيا واملنافسا

 الوفاء .1

 معلوم اليدر والوصف .2

 التعلي  بعضًا والدين م  ربطها بايدلا .3
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 تابع/ معايا تدريس الفقه
 
 

 الدرس املعيار

 متطلبات أخرى   الدرس

تبباب املدرسببي وحلببها، ربببط   تفعيبب  أنعببطا الك  

الدرس بواق  احلياة، تيديم تغذيا را عا، قبراءة  

 املادة اإلثرامليا، تفعي  املهارات احلياتيا

 

 املصادر

 استصدام املرا   املوثوقا  

 استصدام موق  الدرر السنيا   اليواعد الفيهيا 

االستمار لدروس املعامالت د. يوسبف العبيلي      

 )املال احلالل برناجمه 

ممكن يععبرض  ب ء فيهبا   البدرس كمصبادر       

معرفببا وتكتببب علببى السبببورة تببدونها الطالبببات   

 كمر    ا

 التيييم

التنبببور   ايسببباليب للتييبببيم ، مناقعبببا،    

سببضال تيببويم   الكتبباب، نعبباط شببام     

 للدرس، خريطا مفاهيم

 ممكن بسضال بسيط:

 خيص ما فهمته من الدرس بالطرييا الت تع بك؟

ن تلصبيص خطبوات اخلامتبا علبى النحبو      ميكب  الغل :

 التالي:

تو بببببه املعلمبببببا بعبببببط ايسبببببئلا التلصيصبببببيا    .1

 والتيومييا للطالبات.

 إعطاء الطالبات كلما تو يهيا تربويا.  .2

 قراءة الدرس م  تصحيح ايخطاء إن و دت.  .3

 إعطاء وا ب من لي.  .4
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 ) اجللسة األوىل (

 اليوم الثاني

 

 احلديث والييافا اإلسالميا : املهارات التصصصيا   تدريس

 

 يالة دراسية " رمز لدراسة يالة موجودة يف النت

 

زارت املعببرفا المبويببا مدرسببتنا اليببوم وحضببرت درسببًا   مببادة احلببديث العببريف للمعلمببا مسببر كببان 

عراها للبدرس غب  معبو  وت تتفاعب  مب  طالباتهبا، قبرأت البنص باسبتع ال وت تتأكبد مبن حعسبن             

ات له، اكتفا   التعريف بالراوي على امسه وتاريخ وفاته، جتاهلبا املفبردات الغامضبا    قراءة الطالب

  النص، رك ت على ااانب املعر  وأغفلا املهبارات احلياتيبا وقبلبها ايحكبام وامداب واعتمبدت      

كا علبى اإلليباء دون أن هبباول اإلببدار واالبتكبار   الطببر  احلدييبا البت هفبب  الطالببا علبى املعببار        

 والتعلم الذاتي، ت توظف وسيلا تعليميا مناسبا للدرس...

كببان   اعتيبباد املعلمببا مسببر أن دورهببا اقتصببر فيببط علببى تيببديم املببادة الدراسببيا املو ببودة بببني دفببت   

الكتبباب وعراببها بطرييببا إليامليببا وإنهبباء امليببرر   الوقببا احملببدد متناسببيا أنهببا تعببرض بضبباعتها            

 دن الت ديد فلن يكون  ا اليبول وت هي  ايهدا  املر وة.لطالباتها ك  يوم وإن ت جي

 

 مستعينا باحلالا الت أمامك وقراءتك الواعيا لكتاب احلديث:

 اكتعفي املهارات التصصصيا   تدريس مادة احلديث والت أغفلتها املعلما مسر. 

 ابتكري أفكار لعرض املهارات التصصصيا   تدريس احلديث العريف. 

 ألنموذج   ايسف    إ ابتك على النعاط.اعتمدي  

 أفكارك املبتكرة   طرييا عراها املهارات التصصصيا م
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 املهارات التخصصية يف تدريس احلديث
 
 

 . إستاتي ية اخلريطة الذهنية1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

متصصصا   بدايبا احلصبا وممكبن    ميط  ميمح تدون فيه الطالبا ما يطلب منها كيراءة متعيطيا 

 تستصدم كتيويم ختامي

 أوامر ونواهي و ه الداللا آداب وأحكام راوي احلديث كلمات مهما

     

اإلع از البالغي 

 والعلمي

 مهارات حياتيا

 
 

خطوات تدريس 

الحديث وفق المهارات 

 التخصصية

قراءة نص الحديث 

من المعلمة ثم الطالبة 

 مع ضبط القراءة

 الحديثزو ع

ونسبته لكتاب 

 إلبان

التعريف 

بالراوي 

 ومناقبه

 التمهيد
عرض أهداف 

 الدرس

تفعيل األنشطة ، 

التقويم، الغلق، 

 تكليفاتال

الشرح ويتضمن 

 غريب الحديث

بيان اإلعجاز 

 البالغي

استنتاج وجه 

 الداللة

ربط الحديث بالواقع 

على  والتطبيق

 المواقف الحياتية

الوقوف على 

 أساليب النبي 

استنباط 

األحكام 

 الشرعية

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

 )أ(

 )ب(

 )ج(

 )د(

 )هـ(
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 . تطبيق خطوات تدريس الثقافة اإلسالمية وفق املهارات التخصصية على درس2

 املواور : آفات اللسان
 

ريس الييافا خطوات تد

 اإلسالميا
 الوسامل  امليمحا ال من إ راءات عمليا

  عرض أهدا  1

 الدرس

 KWL دول التعلم الذاتي 

 د 3

 دول التعلم الذاتي منظم 

للكعف عن اخلربات السابيا 

عن مواور الدرس وبناء خربات 

  ديدة

 ماذا أريد أن أعر  ماذا أعر 
ماذا 

 تعلما

كيف 

أتعلم 

 أكير

فني ماذا تعر

عن آفات 

 اللسان

كيببببف أقببببدر نعمببببا   .1

 اللسان؟

كيف أحفظ لسباني   .2

مببببببببن الوقببببببببور     

 امفات؟

مبببببن خبببببالل تصبببببفح  .3

الكتبببباب مببببا هببببي 

 آفات اللسان؟

  

  استيمار التمهيد 2

الوارد   الدرس أو 

 إجياد بدي  مناسب

من نعم اهلل على اإلنسان أن رزقه  وارح   بدنه يستصدمها 

َيا َأيّعَها  اعا ربه قال تعاىل: ليضاء حوامل ه ويسصرها   ط

هذه ااارحا  الَِّذيَن آَمنعوا اتَُّيوا اللََّه َوُقوُلوا َقو ًلا َسِديد ا

 ذعكرت   اميا بأمر من اهلل

 مناقعا وحوار د 2

  بيان مفهوم الدرس 3

 )العرض  

شببببببببرح النصببببببببوص   .1

 العرعيا

 استنتاج و ه الداللا .2

اسبببتنباط ايحكبببام   .3

 العرعيا

النببواهي   ايوامببر و .4

 ايدلا

 

 ميمح تدريس الدرس بطرييا التعلم النعط

 استعمال اللسان   اخل   1

 د 20

مهم قراءة ايدلا العرعيا 

وتفس  امليررات الغامضا ثم 

 استصراج العواهد

 و ه الداللا الدلي  العرعي
احلكم 

 العرعي
 أوامر ونواهي

] ما يلفظ من قول إال لديبه   .1

 رقيب  

ث معاذ بن  ب  أخبربه  حدي .2

مبببببا يببببدخ  اانببببا  الببببنيب 

ويباعد من النبار... إىل أن قبال   

] ثكلتببك أمببك يببا معبباذ وهبب   

يكبببب النببباس   النبببار علبببى  

 و وههم إال حصاملد ألسنتهم 

 

أهميببا حفببظ اللسببان واحلببذر  

 من إطالقه   العر

عيوببببا مبببن يعطلببب  لسبببانه      

 العر

و وب حفظ 

اللسان من 

الغيبا 

 والنميما

ر حبفظ أم

اللسان إال   

 و وه اخل 

 

نهي عن 

إطال  اللسان 

  العر مي  

وتذكر 

 الطالبا أميلا
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 . خطوات تدريس الثقافة اإلسالمية 3

   نظام امليررات 1منوذج درس آفات اللسان )كتاب حديث )
 

خطوات تدريس الييافا 

 اإلسالميا
 الوسامل  امليمحا ال من إ راءات عمليا

ان تاب  العرض بي

 مفاهيم الدرس

 و ه الداللا الدلي  العرعي

 د 20

احلكم 

 العرعي

ايوامر 

 والنواهي

3.  مِّببن  َكببِيٍ  ِفببي َخي ببَر اَلبب 

َأَمببببببَر   َمببببببن   إللَّببببببا  نَّ  ببببببَواهعم  

إلص بَلاٍح   َأو  َمع برعو ٍ  َأو  ِبَصَدَقٍا

  َبي َن النَّاسل

 َذِلببببَك اب ِتَغبببباَء   َيْفَعبببب   َوَمببببن

َفَسبببو َ  نعض ِتيبببِه  َمر َاببباِت اللَّبببِه

   َأ  ر ا َعِظيم ا

من كان يضمن باهلل واليوم  .4

 امخر فليي  خ ًا أو ليصما

 

مواطن استعمال اللسان   

 اخل  وتس يلها م  الطالبا

و وب حفظ 

اللسان إال   

 مواطن اخل 

 

 

 

 

 

أمر حبفظ 

اللسان 

 بالسكوت

 . آفات اللسان2

 العرك باهلل أ 

  َأْلَتهعم  َلَيُيببوُلنَّ إلنََّمببا  َوَلببِئن َسبب

ُقببب    ۚ   ُكنَّبببا َنصعبببوضع َوَنْلَعببببع 

َأِباللَّببِه َوآَياِتببِه َوَرسعببوِلِه ُكنببتعم     

  َتس َته  لملعوَن

من أعظم آفات اللسان 

 االسته اء باهلل

 د 20

احلكم 

 العرعي

ايوامر 

 والنواهي

هريم 

االسته اء 

 باهلل وآياته

النهي 

والتحريم 

العديد 

سته اء لال

 بآيات اهلل

 الغيبا والنميما ب 

الغيببببا: ذكبببرك أخببباك   

 مبا يكره

النميمبببببا: نيببببب  كبببببالم 

الناس بعضبهم إىل بعبط   

 على  ها اإلفساد بينهم

  َوَلا َيغ َتب بَّع ضعُكم

 اميا ..َبع ض ا

 َوي ٌ  ِلُك ّل هعَمَ ٍة ُلَمَ ٍة   

 

وحديث عاملعا راي اهلل 

عنها قلا للنيب: حسبك من 

يا كذا وكذا تعين صف

 قص ة

من آفات اللسان الت تنعر 

ايحياد والبغضاء الغيبا 

 والنميما

 
هريم الغيبا 

 والنميما

النهي عن 

الغيبا 

 والنميما
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 خطوات تدريس الثقافة اإلسالمية 

   نظام امليررات 1تاب / منوذج درس آفات اللسان )كتاب حديث )
 

خطوات تدريس الييافا 

 اإلسالميا
 الوسامل  امليمحا ال من اءات عملياإ ر

 قول ال ور  ج 

 ال ور   ايص 

 هسني العيء

   االصطالح:

ك  ما هو باط  من 

 الكالم

 و ه الداللا الدلي  العرعي

 د 20

احلكم 

 العرعي

ايوامر 

 والنواهي

 َوا  َتِنبعوا َقو َل ال ّعورل  

 

وعن أبي بكره راي اهلل 

]أال  : عنه قال : قال النيب 

أنبئكم بأكرب الكباملر؟ 

ثالثًا قالوا بلى يا رسول اهلل 

قال: ]اإلشراك باهلل وعيو  

الوالدين و لس وكان 

متكئًا فيال ]أال وقول 

 ال ور ...

النهي عن قول  حمرم من آفات اللسان قول ال ور

ال ور 

فا  َتِنبعوا   

اليذ  وهو رمي  د 

شصص مخر بال نا 

 واللواط

 ِذيَن َير معبببببببببببببببوَن إلنَّ الَّببببببببببببببب

اْلمعح َصببببببببببببَناِت اْلَغاِفَلبببببببببببباِت 

البببدّعن َيا  ِفبببي اْلمعض ِمَنببباِت ُلِعنعبببوا 

  َواْلآِخَرِة َوَلهعم  َعَذاٌب َعِظيٌم

 

 
 

عن أبي موسبى ايشبعري قبال    

قالبببببببا يبببببببا رسبببببببول اهلل أي  

اإلسببالم أفضبب  قببال مببن سببلم 

 املسلمون من لسانه ويده

 من آفات اللسان اليذ 

 

 

 

 

 
 

 لسانمن آفات ال

 الغش  

 السب

 العتم

 د 20

احلكم 

 العرعي

ايوامر 

 والنواهي

حمرم وكب ة 

من كباملر 

 الذنوب

 
 

 حمرما

توعد اهلل 

فاعله باللعن 

  الدنيا 

 وامخرة
 

نهى اإلسالم 

عن الغش 

)لعن واللعن 

املضمن 

 كيتله 

  )استصدام املنظمات واخلراملطمن خطوات التدريس  .4
لم مت استصدام  دول التع

 الذاتي واادول املنظم لألدلا
 

  

)و د الربط بالواق  وإكساب املهارات احلياتيا .5

نعاط يربط بواق  الطالبا حلول ميمحا ملعكلا 

 .كيرة السب على السنا الطالبات 

  

  

  تفعي  بالتسلس  م  ايهدا  تفعي  أنعطا الكتاب .6
)نعاط الغيبا لوحظ و ود 

 والنميما ميارنا 

    الستفادة من املرا   واملواق ا .7
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 ) اجللسة الثانية (

 اليوم الثاني

 

 املهارات التصصصيا   تدريس التفس  :

 

 أخيت املتدربة
 

 من واقع خربتك يف تدريس التفسا:

 ما ا د  الرمليس من تدريسه؟ .1

 يتفرر عن هذا ا د  جمموعا من ايهدا  هي غايات أساسيا لنف  الطالبا أذكريها؟ .2

 من خالل خرباتك المبويا ما املمارسات اإلجيابيا الت تعسهم   هيي  هذه ايهدا ؟ .3

 ما املمارسات الت تعسهم   اعف هيي  هذه ايهدا ؟ .4
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 نشرة إثرائية

 )حتديد أهداف تدريس مقرر التفسا(
 

 اهلدف الرئيس من تدريس التفسا هو: 

 وإع ازه.معرفا معاني كالم اهلل تعاىل ومعرفا أسراره 

 األهداف العامة: 

معَببباَرك   إلَلي ببَك ِكَتبباٌب َأن َ ْلَنبباهع تعبباىل : فهببم كتبباب اهلل تعبباىل لتببدبره والعمبب  بببه مصببداقًا ليولببه  .1

ياصبببد السبببور  مبببن خبببالل العلبببم مب   يتبببأتى. والبببذي ُأوُلبببو اْلَأْلَببببابِ  َوِلَيَتبببَذكََّر ِلَيبببدَّبَّرعوا آَياِتبببهِ 

 ومناسباتها.

 الطالبات لتكتسب مهارات حياتيا. ربط اميات بواق  .2

 التعوي  وتيريب املعنى من خالل وسامل  اإليضاح. .3

 تنميا مهارات التفك  من خالل اينعطا. .4

 معرفا مدى استيعاب الطالبا للدرس من خالل التيويم. .5

 إشبار رغبا الطالبا   التوس  وزيادة الفهم من خالل ذكر املصادر. .6
 

 م يف حتقيق األهداف:املمارسات اإلجيابية اليت تسه 

 التمحور حول أهدا  التفس  وعدم إشغال احلصا بتحيي  أهدا  مواد أخرى. .1

 التصطيط اايد للتدريس. .2

اسببتيمار كببب  املعلومبببات والمكيبب  علبببى املهبببارات التصصصببيا   البببدروس. ميببب : املناسببببات،     .3

 املياصد، ايميال.

مونيببا واملهببارات احلياتيببا واملعلومببات  عببدم إغفببال اينعببطا ومصببادر املعلومببات والببروابط اإللك  .4

 اإلثرامليا أثناء التصطيط والتنفيذ والتيويم.
 

 حتقيق األهداف: ضعفاملمارسات اليت تسهم يف  

 اعف المكي  على ا د  الرمليس وهو التفس . .1

 إغفال اينعطا ومصادر املعلومات والروابط اإللكمونيا واملهارات احلياتيا. .2

امليببول العلميببا للمعلمببا، فببإن كببان ميلببها لغويببًا مالببا اهببا اللغببا وإن كببان  امليبب  بالتفسبب   ببو  .3

 عيدي مالا  و العييدة وإن كانا  و العلوم الطبيعيا مالا به  وها.
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 نشرة إثرائية

 )املهارات التخصصية يف التفسا وأصوله(
 

 املهارات التخصصية يف التفسا هي: 

 وهو تو ه السورة وحيييتها. 1وتدبر آيات اليرآن الكريم هو علم يعساعد على فهم أ  املياصد:

 مياًل:

 إعداد ايما لعمارة ايرض والييام بدين اهلل   ←  ميصد سورة البيرة 

 بيببان عالقببا املسببلمني بااهببات اخلار يببا ، ذكببر أقسببام        ← ميصد سورة آل عمران 

 الناس ...      

  بالعبوديا  هيي  كمال التوحيد هلل ←  ميصد سورة الفاها 

 

 2هو علم يععر  به و وه ارتباط أ  اء اليرآن بعضها ببعط .  ب  املناسبات:

ومعرفببا أسببرار التعببري  وحكببم ايحكببام وإدراك مببدى  ي يبب  العببك احلاصبب    اليلببب،  فاملدتببه:    

َأب َصببارلِهم   ِمببن  ُقبب  لِّْلمعببض ِمِننَي َيغعضّعببوا  الببتالزم التببام بببني أحكببام العببريعا فببإذا قببرأت قولببه تعبباىل :      

 . َلهعم  َذِلَك َأز َكى ۚ   َوَيح َفُظوا ُفرعوَ هعم 

تعرفا على املناسبا بني ايمر بغط البصر وحفظ الفرج علما ما بينهمبا مبن البتالزم فحفبظ الفبرج ال      

 يتم إال بغط البصر.

  

 

  

 

 

                                                 
 

 موقع د. محمد عبدالعزيز الخضيري )علوم المناسبات في القرآن(. (1)

 الح المنجد.موقع د. محمد ص (2)
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 املهارات التخصصية يف أصول التفسا: 

اميبات اليرآنيبا واليضبايا     1الميا يهبتم مبعرفبا أسبباب نب ول     أحد العلوم اإلس أ  أسباب الن ول:

 واحلوادث املتعليا بها ووقا ومكان ن و ا بغرض معرفا تفس  وقهم اميات فهمًا صحيحًا.

  

واليببرآن  َعَلي َهببا َفبباٍن َمببن  ُكبب ّع )بكبب   هببي  عمبب  مبببدوءة  ب  ايلفباظ وايسبباليب الكليببا: 

 أحكام العريعا. ومبادئ العريعا ثم بدأ املدني بتفصي  املكي بدأ بالكليات ايساسيا

 

 2ايص    املي : إعطاء شيء من له.  ج  ايميال   اليرآن: املي :

يطلبب  امليبب    اليببرآن ليكببون منوذ ببًا أو أكيببر ليضببايا أو سببنن تتعببابه مبب  أحببوال ايفببراد            

 وااماعات.

َمَيبب ع الَّببِذيَن حعمُِّلببوا التَّببو َراَة ثعببمَّ َلببم     عبباىل: توتببأتي ايميببال   اليببرآن مبعنببى الوصببف ميبب : قولببه    

ويأتي بالرد على الكافرين الذين طعنوا بباليرآن حب با    َيح ِمُلوَها َكَمَي ل اْلِحَمارل َيح ِم ع َأس َفار ا

َأن  ِييَيس بَتح   إلنَّ اللَّبَه َلبا   أن   اليرآن أميال ال تلي  أن تكون من عنبد اهلل تعباىل ، قبال تعباىل:     

 . َبععوَاًا َفَما َفو َقَها مَّا َيض رلَب َمَيًلا

 

                                                 
 موقع نداء اإليمان. (1)

 موقع صيد الفوائد محمد شاهر يامين (2)
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 خطوات تدريس التفسا وأصوله وعلوم القرآن 
 

 خطوات إكساب املهارة العناصر

 التهيئا والتمهيد

 إجياد الداف  للتعلم، ممكن إعطاء فكرة عاما عن السورة وإحكامها .

اًل السورة عن قصا أصحاب الكهف بسضا ن: ماذا تعرفني ممكن توظيف املعرفا التصصصيا   البدايا فمي

 عن أصحاب الكهف؟

 العرض

 

 

 وتفس  اميات

.)قراءة  هريا تتعم  فيها الطالبا قراءة اميات قراءة تعب يا  
 1

 

 املوقف أثناء اليراءة وتتفاع  معه من تساؤل وتع ب وح ن وغ ه.

 ميدما تعريفيا بالسورة: 

 آياتها ، سبب التسميا...امسها ، نوعها ، عدد 

 ذكر سبب الن ول إن و د 

 )تو ه السورة ومواوعها ذكر ميصد السورة  

 تفس  اميات 

 املواوعات الت تناولتها اميات وذكر موطن اميا. .1

 مناسبتها ملا قبلها. .2

 استصدامات منظمات تواح العالقات وامليارنات واالستنتا ات. .3

 باملأثور والتفس  بالرأي مياًل: )مهارة التفري  بني التفس  

 تواح املعلما املفهوم املعر  للنوعني 

 عم  ميارنا بينهما باستصدام منظم مناسب ووسيلا تعليميا مناسبا  

 ممكن استصدام أسلوب االستيراء أو ارب ايميلا حبيث تكتب املعلما : 

 عدد من ايميلا على التفس  باملأثور والتفس  بالرأي على السبورة .   1)

أو تصميم بطاقات معتملا على النوعني من اام  وممكن تكتب الطالبا   دفمهبا جمموعبا مبن      2)

 مسات التفس  بالرأي والتفس  املأثور ويعحدد  ا وقا والبد من الدقا واإلتيان.

 قعا والتغذيا الرا عا والتع ي ثم تبدأ املعلما   املنا 

مراعاة سيا  اميا:  .4
2

 .]فهم النص مبراعاة ما قبله وما بعده وهو تتاب  الكالم وتساوقه لتأديا املعنى ومعناه 

 كونها تفس ًا لليرآن الكريم باليرآن نفسه تستمد داللا السيا  اليرآني أهميتها 

الَّبِذيَن آَمنعبوا َوَلبم  َيْلِبسعبوا إلميباَنهعم  ِبُظْلبٍم ُأولِئبَك َلهعبمع اْلبَأم نع َوهعبم             مياله: عن ابن مسعود قال ملا ن لا هذه اميبا  

]ليس ذلك إمنا هبو العبرك:    يا رسول اهلل: أينا ال يظلم نفسه فيال  ش  ذلك على املسلمني فيالوا  معه َتدعوَن

 .إن العرك لظلم عظيم  أت تسمعوا ما قال ليمان البنه وهو يعظه ]يا بين ال تعرك باهلل

 

                                                 
 مصطلحات علوم التربية عبدالرحيم  (1)

 السياق القرآني وأثره في التفسير )عبدالرحمن عبدهللا سرور المطيري( (2)
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 خطوات تدريس التفسا وأصوله وعلوم القرآن 
 

 خطوات إكساب املهارة العناصر

 العرض

 وتفس  اميات

اليواعد امليلى هي عييدة 

السلف الصاحل   أمساء اهلل 

 وصفاته

وكتاب اليواعد امليلى   

صفات اهلل وأمسامله احلسنى 

البن عييمني كتاب قّيم هدث 

حث كام  يمساء اهلل عن مب

 وصفاته

 )مطابيا وتضمنًا وإل امًا مراعاة دالالت ايلفاظ  .5

 هي الياعدة الرابعا من اليواعد امليلى   صفات اهلل وأمساءه احلسنى وهي ثالث أنوار:

 فهي داللا اللفظ على متام وكمال معناه الذي وا  له  داللا املطابيا:  1

 سبحانه وعلى صفا اخلل  بداللا املطابيا. تدل على ذات اهلل مي  : )اخلال  

 داللا اللفظ على   ء معناه الذي وا  له  داللا التضمن:  2

 ممكن أن نأخذ داللا التضمن من امسه اخلال  وهي صفا اخلل . ميال:

 هي داللا اللفظ على معنى خارج اللفظ يل م منه هذا اللفظ .  داللا االلت ام:  3

 لى صفا العلم واليدرة فإنه ال يتصور خل  بغ  علم وقدرة.اسم اهلل اخلال  يدل ع مياله:

 خالصا هذه الياعدة:

 أن أمساء اهلل ع  و   تدل على ثالثا أمور:

 إثبات االسم هلل سبحانه  1

 إثبات ما تضمنه من الصفا  2

 إثبات أثرها وميتضاها الذي حيص  للناس  3

 اتاستصراج دالالت اميات الفواملد وامداب أول بأول من امي .6

 مناسبا فواتح السور وخوامتها .7

 أنوار االستفتاح كي ة منها:

   َيا َأيّعَها الَِّذيَن آَمنعوا االستفتاح بالنداء  و   1

  َأَتى َأم رع اللَِّه    اللَِّه ِمَن َبَراَءة  االستفتاح باام  اخلربيا  و   2

   َوالنَّ  مل    اِتَوالذَّارلَي    َوالصَّافَّاِت االستفتاح باليسم  و   3

   إلَذا العَّم سع ُكوّلَرت    إلَذا َوَقَعِا اْلَواِقَعُا االستفتاح بالعرط  و   4

  اْقَرْأ ِباس مل َربَِّك   ُق   ُأوِحَي االستفتاح بايمر  و   5

 َعمَّ َيَتَساَءُلوَن    َه   َأَتى االستفتاح باالستعالم  و   6

  َوي ٌ  ِلُك ّل هعَمَ ٍة ُلَمَ ٍة   َوي ٌ  ِلْلمعَطفِِّفنَي ء  و االستفتاح بالدعا  7

  ِلإليَلاِ  ُقَري ٍش االستفتاح بالتعلي   و موا  واحد   8

َهببَذا َبَلبباٌ   حها اببآخببر مببا ييببرر ايمسبباء  ببذا  بباءت متضببمنا للمعبباني البديعببا مببن أو  خببوامت السببور:

 سورة ايحيا   َه   يعه َلُك إللَّا اْلَيو مع اْلَفاِسُيوَنَبَلاٌ  َف سورة إبراهيم  لِّلنَّاسل

 الربط بالواق   مهارات مهنيا

 استيمار أنعطا الكتاب 

 استصدام العروض ا ادفا 

 استصدام االسماتي يات املناسبا 

 ربط احملاور باملهارات احلياتيا 



 

 صفية عبدهللا مشبب آل شرية دربة /الم

 
28 

 

 ) اجللسة األوىل (

 اليوم الثالث

 

 س العييدة )توحيد ب عييدة  :املهارات التصصصيا   تدري

 قياس درجة املعرفة ملفاهيم علم العقيدة
 

 عند العبارة اليت تعرب عن مستوى معرفتك:( )قيسي درجة املعرفة لديك من خالل وضع إشارة 

 

 مسعا عنه العنصر
أستطي  

 شرحه

أستطي  

 متي ه
 ال أعرفه

     أصول العييدة

     اإلميان

     قياس ايوىل

       االستداللالسلف  منهج خصاملص

     دلي  التمان 

     الدلي  النيلي

     امليدمات الضروريا

     أص  العبها الفيهيا

     اإلحلاد

     االستل ام
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 ( مفاهيم عقائدية 1)
 

 مفهومه العناصر

 . أصول العييدة1

 خ ه وشره.هو اإلميان باهلل ومالملكته وكتبه ورسله واليوم امخر وباليدر  

هببو االعتيبباد ااببازم بو ببود اهلل وربوبيتببه وأمسبباءه وصببفاته واملالملكببا وكتبببه   

 ورسله...

 . قياس ايوىل2

 أن يكون الفرر أوىل باحلكم من ايص  وهو أقوى أنوار اليياس.

وهببو كييبباس هببريم اببرب الوالببدين أو سبببهما علببى هببريم قببول أ   مببا    ميالببه:

 أنوار:

 .)كيياس املصدرات على اخلمر  ليه بنص أو إمجارما ثبا ع قياس  لي: .1

، فيبه خبال  بسببب عبدم قطيعبا العلبا       ما ثبا عليبه باسبتنباط   قياس خفي: .2

اختلبف علمباء البيمن   هرميبه، البذين حرمبوه قاسبوه         "اليبات" نببات   ميال:

على اخلمر، والذين ت حيرموه ت ييولوا بعله اإلسكار أو الضرر وبالتبالي  

 .ظينفهذا قياس خفي 

انتيببال الببذهن مببن املعببّين إىل املعنببى العببام املعببمك الكلببي  قيباس العببمول:  .3

ميببال: كببأن  .املتنبباول لببه ولغبب ه واحلكببم عليببه مبببا يلبب م املعببمك الكلببي  

تيببببول النبيببببذ مسببببكر، كبببب  مسببببكر حببببرام، ينببببتج أن النبيببببذ حببببرام،  

 فاإلسكار أعم من النبيذ املتنازر فيه وأخص من التحريم.

 العكس.قياس الطرد و .4

 قياس الل وم. .5

 ميابلا النص.قياس  .6

 اليياس م  الفار . .7

. خصاملص منهج 3

السلف   

 االستدالل

 ب.ااقتصارهم   التليي من الكت .1

 عدم اخلوض   علم الكالم والفلسفا. .2

 ح ّيا السنا   العييدة. .3

 االعتماد على فهم الصحابا والتابعني للعييدة. .4

 عدم تيديم مياالت املبتدعا. .5

 ابه للمحكم.رد التع .6
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 مفهومه العناصر

 . دلي  التمان 4

لو وع د إالهان متماثالن يعدبران  لو كان فيهما آ ا إال اهلل لفسدتاقوله تعاىل : 

 أمر هذا الكون لل م ع  هما سواء  اتفيا أو اختلفا أو انيسما .

 يستحي  أن يكون للكون فاعالن مستيالن بالفع . معناه:

 كتاب سنا إمجار. . الدلي  النيلي5

. امليدمات 6

 الضروريا

 ما كانا مصلحته   حم  الضرورة للييام مبصاحل الدين والدنيا.

ييول العاطي : ]ارتباط املياصد الضبروريا بالبدنيا وامخبرة هبو ارتبباط السببب مب         

فلو عدم الدين عدم اا اء، ولو ععبدم املكلبف ععبدم     املسبب وامليدمات م  النتي ا 

 .من يتدين

. أص  العبها 7

 العيديا

تأويلهم أن البصاري قصبد   مياله:. شبهات قدميا   أص  تعصا  اليوم بعك   ديد

 بصيغا الضحك هلل تعاىل أنها الرمحا وهذا خمالف   أحادييه.

 إنكار و ود اخلال . . اإلحلاد8

 . االستل ام9

مبعنبى  ، ماعيبا تأوي  النصوص مب  مراعباة حبال املبتكلم واملسبتم  والظبرو  اال ت      

 أن يكون العيء ميتضي لعيء آخر حبيث يكون نتي ا حتميا لألول.

 مياله:

]إذا عببد إنسبان رببه كبان فعلبه إقبرار       استل ام توحيد اإللوهيا لتوحيد الربوبيبا   .1

 .بتوحيد الربوبيا 

استل ام توحيد الربوبيا لتوحيد اإللوهيبا فإنبه إذا أقبرَّ املبرء ببانفراد اهلل بباخلل         .2

 غ ه. يعبدال فهذا يل مه أ واإلحياءوالرز  
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( استخدام العالقات الدقيقة بني مفاهيم علم العقيدة لتحقيق أهجداف تتجاب   2)

 التوييد.
  

 أخت املتدربا / 

بينمبا  )التوحيبد   أن مسمى الكتاب هو كلمبا   ، جتديالتوحيد ا   علم عندما تتأملي كتاب الطالب

 باهلل. اإلميانيف العييدة هو تعرالعناوين الداخليا هي العييدة و

  أو دي العالقا بني املفاهيم اليالثا )التوحيد ب اإلميان ب العيديا  . مستصدما منظم عني اليبور أو أي    1

 منظم يعحي  هدفك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   كيف تضثر معرفتك  ذه العالقا على طرييا تدريسك؟2
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 تحقيق أهداف تتاب التوييدالعالقات الدقيقة بني مفاهيم علم العقيدة ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجيعها متصلة ببعضها ال تنفصل عن بعض

 

 

 

 

اإلميان باهلل العييدة تعم  

بأمسامله وصفاته فهي ك  و

ما يعتيده اإلنسان بيلبه ويراه 

عييدة يدين اهلل بها فيدخ  

فيها ك  ما يعتيد من توحيد 

اهلل واإلميان بأنه اخلال  

 ..الرزا  .

اإلميان بأنه مستح  للعبادة 

واإلميان بك  ما أخرب به 

أمش  من كلما  سبحانه فهو

التوحيد وأوس  يدخ  فيه 

توحيده واإلخالص له 

وتصدييه   ك  ما أخرب به 

 رسوله 

إقرار اهلل بالعبادة ونفيها عما 

 سواه
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 ) اجللسة الثانية (

 اليوم الثالث

 

 نشرة إثرائية

 

 ) قواعد   منهج السلف   االستدالل باليرآن والسنا على العييدة 

↓ 
 واستصالص و ه الداللا هي مبيابا ركي ة للمعلما تعحرر من خال ا املسامل  وف  أدلتها

↓ 
 وهذا هو ا د 

الدقي  من تدريس التوحيد   ربط املسامل  بأدلتها لتيبيا اإلميان   اليلوب وتكوين اليناعات 

 وهريك العيول والفطرة   االجتاه الصحيح املواف  للكتاب والسنا

↓ 

 قواعد منهج السلف   االستدالل باليرآن والسنا على العييدة

 رآن باليرآن.تفس  الي .1

 تفس  اليرآن بالسنا. .2

 اعتماد فهم السلف الصاحل لألدلا. .3

 جتنب التأوي  الباط  وهريف النصوص العرعيا. .4

 تيديم أدلا الكتاب والسنا على داللا العي  عند توهم التعارض. .5

 عدم اخلوض   املتعابه ورد املتعابه من النصوص إىل احملكم. .6
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 العقيدة( )املهارات التخصصية يف تدريس 
 

 أ( تدريس مسائل العقيدة بالطريقة االستقرائية

 مياله:

 أخت املتدربا / 

)معنبى توحيبد   ب التوحيد التوحيد املستوى ايول ابالتعاون م  أفراد جمموعتك والر ور إىل إحدى كت

 . الربوبيا 

 أ ييب عن ايسئلا التاليا:

اردة   البدرس واكتبيهبا   احليب       والفطبرة البو  عي ايدلا من الكتاب والسنا والعيب امج .1

 ↓املصصص أدناه على غرار امليال ايول.

مسمشبببدة بالنعبببرة واسبببتدلي علبببى تفبببرد اهلل بالربوبيبببا مسبببتصدما الطرييبببا االسبببتيرامليا   .2

 .)الطرييا االستيرامليا   التدريس بعنوان المبويا 

 

 توحيد الربوبيا . اسم املفهوم1

 . كتابا النصوص2

در . كتابا املص3

سنا، قرآن، عي ، 

 فطرة

. هديد ايميلا 4

 الدالا

. ذكر اخلصاملص 5

 املعمكا للمفهوم

 املتفرد بالفع  الفع  املصدر النصوص العرعيا

اللَّهع َخاِل ع ُك ّل قال تعاىل : 

َشي ٍء َوهعَو َعَلى ُك ّل َشي ٍء 

  َوِكيٌ 

 اهلل اخلل  اليرآن

فإذا تدبر   هذه املصلوقات 

ا التدب  أن اهلل هو فاده هذ

 رب العاملني

 اهلل التدب  العي 

 مج  النصوص   باب واحد . الياعدة6

 تفرد اهلل بأفعال الربوبيا املتميلا   اخلل  امللك والتدب ... املفهوم
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 نشرة إثرائية

 

 الطرييا االستيرامليا   التدريس

 طل  عليها أمساء منها المكيبيا، االستكعافيا.يع

 التتب ، والتحري، والتفحص.   نى االستيراء:مع

ينهببا تتّببب  أ بب اء الببدرس وأميلتببه وتفاصببي  املعلومببات الببت حيتويهببا، وتستيصببيها،           مسيببا بببذلك: 

 لتستصرج منها خالصا الدرس، وتستنبط قاعدته الت تنظم مجي  تلك اي  اء.

 مو بات االستصدام:

، وهي تتمي  بعمليبا االنتيبال مبن شبيء     )نظريا أو قانون راد الوصول إىل قاعدة عاما تعستصدم عندما يع

 خاص إىل شيء عام ثم إىل النتي ا فتكون در ا االستدالل وااحا.

 ممي اتها:

 .اإىل الياعدة بنفسه اص  الطالبحتى تتنمي اليدرة على التفكر  

 على دقا املالحظا والتأني   االستنباط. الطالباتعود  

 .اين والتفاع  م  املعلمتي  احلماسا والنعاط الذه 

 سهولا حفظ الياعدة نتي ا النعاط الذاتي والفهم. 

 تناسب الفطرة نتي ا ربط ايسباب بالنتاملج والوصول من اا مليات إىل الياعدة. 
 

 خطواتها:

 

 التعريف باملفهوم املراد استيراءه. 

 .ااداولويعستعان   ذلك بمجي  النصوص الواردة   الدرس  اتكتب املتعلمت 

 ايميلا الدالا واملنتميا للمفهوم. اتدد املتعلمه 

 اخلصاملص والصفات املعمكا للمفهوم. اتذكر املتعلمت 

وتصببي  ياعبدة  السببتنتج وتبعببط مهبارات الببتفك  ميب  املالحظببا واالسبتنتاج     اتسبتصدم املتعلمب  ت 

 تعريف للمفهوم.
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 ب( تدريس مسائل العقيدة بقواعد منهج االستدالل

 هي: 7االستدالل عند أه  السنا وااماعا قواعد منهج 

 تفس  اليرآن باليرآن. .1

 تفس  اليرآن بالسنا. .2

 اعتماد فهم السلف الصاحل لألدلا. .3

 تفس  اليرآن والسنا بلغا العرب. .4

 جتنب التأوي  الباط  وهريف النصوص العرعيا. .5

 تيديم أدلا الكتاب والسنا على داللا العي  عند توهم التعارض. .6

 ض   املتعابه ورد املتعابه من النصوص إىل احملكم.عدم اخلو .7

أميلببا ليواعببد مببنهج االسببتدالل باسببتنتاج و ببه الداللببا مببن الببدلي  معتمببدة علببى الياعببدة باسببتصدام    

 منظمات االستدالل.

   ) تفس  اليرآن باليرآن  1منظم استدالل )
 

 . م  ِبُظْلٍم ُأوَلِئَك َلهعمع اَيم نع َوهعم  معه َتدعوَنالَِّذيَن آَمنعوا َوَلم  َيْلِبسعوا إلمَياَنهعقال تعاىل : 
 

 التوحيد يكون به ايمن والسعادة والفرح   الدنيا وامخرة. و ه الداللا:

 

 

 

 

 
 

   ) تفس  اليرآن بالسنا   استنتاج2منظم استدالل )
 

 ) الناس مفطورون على التوحيد   مواور االستدالل

 و ه االستدالل اعد االستداللقو النصوص املستدل بها

]ما من  قال 

مولود إال يولد على 

 الفطرة  

مجي  النصوص   

 الباب الواحد

 النصوص الدالا على أن امليصود بالفطرة التوحيد

إذا أتيتك مض عك فتواأ واوءك للصالة إىل قولبه فبإن    

 ما من ليلتك فأنا على الفطرة.

 .ص ]أصبحنا على فطرة اإلسالم وكلما اإلخال 

مسبب  ر بباًل يببضذن فحببني قببال الر بب  اهلل       أن الرسببول  

 .)على الفطرة  أكرب قال 
 

 ولو أن أه  اليرى آمنوا واتيوا لفتحنا عليهم

  بركات من السماء وايرض

   وأما من آمن وعم  صاحلًا فله   اء

 احلسنى
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   ) اعتماد فهم السلف الصاحل لألدلا  3منظم استدالل )
 

 تفس  السلف النص الياعدة

اعتماد فهم السلف 

 الصاحل لألدلا

قال تعاىل : 

َشهلَد  َمن  إللَّا

ِباْلَح ّل َوهعم  

 َيع َلمعوَن

وقبال سبعيد ببن     ] احل  كلمبا اإلخبالص    ل جماهد قا

 ] شهادة احل  ال إله إال اهلل   رب رمحه اهلل : 

 و ه الداللا

ويسبتل م ذلبك العلبم     أن ال إلبه إال اهلل   اميبا هبو شبهادة     احلب   مبا أن معنبى 

 مبعناه وف  اميا  

 .العلم هو شرط من شروط كلما التوحيد ذًاإ
 

 س  اليرآن والسنا بلغا العرب    ) تف4منظم استنتاج )
 

: علبى أن املبراد بصبفا االسبتواء هبي       البرَّح َمنع َعَلبى اْلَعبر ال اس بَتَوى     و ه االستدالل:   قولبه تعباىل :  

 استواء اهلل على خليه مبا يلي  جبالله وعظمته  ]
 

 النص

الفع  استوى يأتي 

  اللغا على معان 

 منها

 املتعدي وغ  املتعدي
و ه الداللا  استنتاج

   لغا العرب

 الرَّح َمنع َعَلى

 اْلَعر ال اس َتَوى

 التمام والكمال

إذا  بباء فعبب  اسببتوى غبب  متعببدي  

َوَلمَّا َبَلبَ  َأشعبدَّهع   مي  قوله تعاىل : 

 َواس َتَوى

 )اسبببببببتوى الفعببببببب  أن 

تعببببدى حبببببر  ااببببر    

وعلبببببى ذلبببببك   )علبببببى 

فاملراد بصفا االسبتواء  

 هو : ناه

العببرا االسببتواء علببى  

خمببببببتص مبببببببا يليبببببب    

 جبالله سبحانه

 اليصد

إذا تعبببدى الفعببب  اسبببتوى حببببر    

ثعببببببمَّ اس ببببببَتَوى إلَلببببببى  ميبببببب  )إىل 

 السََّماِء

 االستواء
ميببببب   )علبببببى إذا تعببببدى حببببببر   

الرَّح َمنع َعَلى اْلَعر ال اس َتَوى 
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 رعيا    الياعدة ] جتنب التأوي  الباط  وهريف النصوص الع5منظم استدالل )

 واعبد ربك حتى يأتيك الييني  قال تعاىل : 
 

 عند الغالة الصوفيا عند أه  السنا حماورة

 من لا يص  إليها الولي فتسيط عنه التكاليف العرعيا املوت معنى الييني

 الدلي  من اليرآن
  ُك ّع َنْفٍس َذامِلَيُا

 اْلَمو ِت
 ال يو د

 الدلي  من السنا
حتى ]أن النيب عبد ربه 

 أتاه املوت 
 ال يو د

 االستنتاج

مبببا أن هببذه املن لببا امل عومببا ت يببرد فيهببا نببص شببرعي مببن الكتبباب والسببنا إذًا        

مبن لببا تسببيط معهببا التكبباليف هببو تأويبب  باطبب  وهريببف للببنص    )الببييني تفسبب  

 خال  مراد اهلل ورسوله.
 

 توهم التعارض  .والسنا على داللا العي  عند  الكتاب  ] تيديم أدلا 6الياعدة )

 صحيح البصاري احلديث. ]يضتى باملوت كهيئا كبش ... :  قال 

 ال يو د   كتاب التوحيد املستوى ايول شيء من التعارض لكن هذا ميال:

 :على من يعنكر احلديث اإل ابا على التعارض

 ]أن جميء املوت على هيئا كبش غ  معيولا   أذهانهم   

اء   كتباب صبحيح البصباري وهبو كتباب تليتبه ايمبا بباليبول وبالتبالي          أن احلديث صحيح  فنيول: 

 فاخلرب صحيح وال جيوز رده وإنكاره.
 

   ] عدم اخلوض   املتعابه ورد املتعابه من النصوص إىل احلكم  7منظم االستدالل )

 معنى احلكم املتعابه   اليرآن:

َتباَب ِمن بهع آَيباٌت معح َكَمباٌت هعبنَّ ُأمّع اْلِكَتباِب َوُأَخبرع معَتَعباِبَهاٌت         هعبَو الَّبِذي َأن بَ َل َعَلي بَك اْلكِ     قال تعباىل :  

َوَمبا َيع َلبمع َتْأوليَلبهع إللَّبا اللَّبهع       َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبهلم  َزي بٌ  َفَيتَِّبععبوَن َمبا َتَعباَبَه ِمن بهع اب ِتَغباَء اْلِفت َنبِا َواب ِتَغباَء َتْأوليِلبهِ         

 . صعوَن ِفي اْلِعْلمل َيُيوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُك ٌّ ِمن  ِعن ِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَّرع إللَّا ُأوُلو اْلَأْلَباِبَوالرَّاِس

لفظان متيبابالن، إذا ذكبر أحبدهما اسبتدعى امخبر ابرورة، وهمبا حبيبان            ← احملكم واملتعابه

 علوم اليرآن وأصول الفيه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . كتاب الواضح في علوم القرآن )النووي ابن القيمـ ابن كثير ...1  المرجع:

 . موقع الدرر السنية المشرف العام/ علوي عبدالقادر السقاف.2
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 هو ماال حيتم  إال و هًا واحدًا ال حيتاج إىل بيان فهو وااح. فاحملكم:

خروج الد ال، ما احتم  أكير من و به فهبو حيتباج     استأثر اهلل بعلمه كييام الساعاهو ما  املتعابه:

 متاث  فال ندري أي بيرة نذبح. أي إلنَّ اْلَبَيَر َتَعاَبَه َعَلي َنا لبيان، قال تعاىل :

 كله حمكم وااح متين غايا اإلتيان وهو أيضًا متعابه مبعنى يصد  بعضه بعضًا. اليرآن:

 مياله:
 

اال را  العيدي 

عند اخلوارج ومن 

 ى شاكلتهمعل

 ايص  الداحط للعبها ورد اال را  املتعابه

مرتكب الكب ة 

عند اخلوارج 

واملعت لا كافر خارج 

من امللا   الدنيا و  

امخرة خالد   نار 

 هنم ومستباح دمه 

 وماله

إذا كبببببان ميكبببببن اليبببببول  

 بأنه:

ميكببببببن اامبببببب  بببببببني   .1

 النيطتني.

 اإلميان شعبا واحدة. .2

اإلميببببببببان ال ي يببببببببد وال   .3

 يص.ين

املبببببببببضمن مبببببببببن فعببببببببب    .4

الوا بببببببببببببات وتببببببببببببرك  

 احملرمات.

 النتي ا:

أن املببضمن إذا فعبب  الكببب ة  

خرج من اإلميان إىل الكفر 

ينببببه ال جيتمببببب  النييضبببببان  

وين اإلميان  )إميان وكفر 

شببببعبا واحببببدة فببببالوقور     

حمببرم واحببد يببنيط اإلميببان 

كلبببببببه وبالتبببببببالي يكفبببببببر 

 مرتكب الكب ة.

ميببان بضبب  ]اإل : حببديث أبببي هريببرة قببال 

وسبعون شبعبا فأفضبلها قبول ال إلبه إال اهلل     

وأدناهببا إماطببا ايذى عببن الطريبب  واحليبباء   

 متف  عليه شعبا من اإلميان 

اإلميببان شببعبا متعببددة ولببيس شببعبا واحببدة   

وله أص  وكمال فإذا انتفبا ال إلبه إال اهلل   

انتفبببى اإلميبببان فهبببي أصبببله ، وإذا انتفبببا     

 مالهإماطا ايذى عن الطري  انتفى ك

 عييدة أه  السنا وااماعا:

أن اإلميان ي يبد بالطاعبا ويبنيص باملعصبيا     

هعببببببببببَو الَّببببببببببِذي َأنببببببببببَ َل قببببببببببال تعبببببببببباىل:

ِلَيببب  َدادعوا  اْلمعبببض ِمِننَي ُقُلبببوِب ِفبببي السَّبببِكيَنَا

ال يادة تكون مبن  هبا    إلمَياِنهلم  مََّ  إلمَيان ا

 كماله وليس من  ها أصله

ملببضمن بببالكب ة النتي با: ال جيببوز تكفب  ا  

وال اسبببببتحالل دمبببببه ومالبببببه ين الكبببببب ة  

 تنيص العم  وال تنفيه
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 ج( تدريس مسائل العقيدة املدعمة بالدليل النقلي املتضمن 

 دليل عقلي بإستاتي ية االستقصاء املعريف
 

 

 نشرة إثرائية

 

 االستيصاء املعر  )االكتعا  املو ه 
 

 تفصياًل.حبث تفاصي  املواور  عملًا و لغا :

ترك  على دور املتعلم للوصول إىل نتي ا أو ح  وف  إ براءات علميبا    عمليا تعليميا تعلميه اصطالحًا:

 متتابعا.

 

 )االكتعا  املو ه  خطوات االستيصاء املعر :

 

 هديد املعكلا    خطوات :3ممكن تكون )

 صياغا الفروض      

 فحص تلك الفروض      

 

 هديد هد  املتعلم    خطوات:5) نممكن تكو

 اقماح احللول      

 اختيار الفرايات      

 الوصول إىل استنتا ات      

 تطبي  استنتا ات      

 

 مهم دور املعلما   اإلشرا  والتو يه والتنظيم للمعلومات. ملحوظا :



 

 صفية عبدهللا مشبب آل شرية دربة /الم

 
41 

 

 ميال على التدريس باالستيصاء املعر  )االكتعا  املو ه 

 درس الربا:

 املفهوم العرعي للربا دون أن تععلن عنه.هدد املعلما  .1

تععطي املعلما أميلا للمتعلمات وتكتبهبا علبى السببورة ثبم تطلبب مبنهن بيبان رأيهبن          .2

   ذلك وامليارنا وذكر اخلصاملص املعمكا فيهما.
 

 اخلصاملص املعمكا الوصف أميلا

اقمض ر ب  مبن آخبر ألبف      .1

دينببببار علببببى أن يردهببببا ألببببف  

 وماملا بعد شهر.

 ببب  مببن صببباحبه  اقببمض ر  .2

علببى أن يردهببا بعببد  دينببار 50

 شهر.

 قرض ب يادة

 

 

 قرض وسلف

 قرض لكن هذا ب يادة

 

 

 قرض وسلف بدون زيادة

بعد املناقعا تطلب من املتعلمات ذكر مصطلح الربا م  تهذيبه من قب  املعلما وابرب ايميلبا    .3

 وربطها بالكتاب والسنا.

 املفهوم.تعكلف املتعلمات بإعطاء أميلا معابها  ذا  .4
 

 منظم مناسب لتوظيف هذه اإلستاتي ية )منظم فراير(
 

 املفهوم

ما يع اد على أص  البي  أو الّدين من مال دون 

 ح 

 اخلصاملص املعمكا

 

 

 أميلا غ  دالا أميلا دالا

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبيقاتها العملية.. طرائق تدريس التربية اإلسالمية وأساليبها وت1  المرجع:

 تأليف / د. ناصر أحمد الخوالدة ـ أ/ يحيى إسماعيل عيد
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 نشرة إثرائية

 

 ايقيسا العيليا
 

تطبيق إجراءات تدريس مسائل العقيدة امُلدعمة بالدليل النقلي املتضمن دليل عقلي 

 )األقيسة العقلية(
 

 

 رد العيء إىل نظ ه : هيايقيسا العيليا 

 منطييا للوصول إىل النتاملج الت  اء بها العرروهي ميدمات    

 ميا ا: إثبات الكمال هلل تعاىل ونفي النيص عنه.

 أن ك  مو ود له صفات كمال ونيص وصفا النيص ممتنعا عن اإلله املعبود.. نض  له ميدمات: *

 )فواهب الكمال أوىل بالكمال واهلل خال  املصلوقات وصفاته 

   ↓   ↓ 

 )  وهذه النتي ا    ) تلك ميدمات  

 1 .)وايميال املضروبا   اليرآن أقيسا عيليا كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيميا رمحه اهلل 

 أنواع األقيسة العقلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
 ( موقع الدرر السنيَّة.1)

 

 

 

 

 قياس ايوىل الس  والتيسيم

قياس الغاملب على 

 العاهد

 دلي  التمان 
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 أميلا لألقيسا العيليا
 

 قياس ايوىل الس  والتيسيم

 هو

 العصف الذهين

وا  ك  االفمااات املو ودة وتيسيمها واخلروج 

 بالدلي  ايصلي

↓ 

 مياله

 هو 

 أن يكون الغاملب أوىل باحلكم من العاهد

إذا اتصف املصلو  بالسم  والبصر والعي  والعلم 

 فاهلل أوىل أن يتصف بهذه الصفات

↓ 

 مياله

 العيليامليياس  املواور الدلي  النيلي العيليامليياس  املواور الدلي  النيلي

 أم خليوا من

غ  شيء أم هم 

 يوناخلال

منهج اليرآن   

إثبات و ود 

اخلال  

 ووحدانيته

السرب والتيسيم 

امليدمات 

 الضروريا

َوِللَِّه اْلَمَي ع اْلَأع َلى 

وكالم شيخ 

اإلسالم ابن تيميا "ال 

يكون و ود كمال 

ص فيه إال وهو نيال 

ثابا للرب تبارك 

وتعاىل يستحيه 

 "بنفسه

قواعد   

صفات 

 اهلل تعاىل

 قياس ايوىل

 و ه الداللا  ه الداللاو

السرب والعرض امي  الفروض الواردة ثمَّ اختيار 

 روج بنتي ا:الفروض واخل

   م  خعِلُيواَأايوىل 

   هعمع اْلَصاِلُيوَنالياني 

كالهما مردود بناء  على أن ك  خملو  البد له مبن  

)أن اهلل هببو خببال  فلببم يبيببى إال الفببرض ايخبب  وهببو 

 اخلال  

نسان يوصف بالكمال   صفاته فيكون مبا أن اإل

كرميًا رحيمًا مسيعًا بص ًا ومبا أن اهلل تعاىل هو 

الذي خليه إذًا اهلل أوىل أن يتصف بهذه الصفات من 

 املصلو  على الو ه الذي يلي  جبالله
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 أميلا لألقيسا العيليا
 

 دلي  التمان  قياس الغاملب على العاهد

 غاملب بو ود نظ ه املعاهداالستدالل على العيء ال

↓ 

 ميال

مبن   بعبث ايرض امليتا قياسبه الغاملبب   إحياء  العاهد:

 مات

َقاَل َأنَّبى يعح ِيبي    الر   ومحاره   قوله تعاىل:  مي :

  َفَأَماَتبهع اللَّبهع ِمامَلبَا َعباٍم ثعبمَّ َبَعَيبهع       َهِذِه اللَّهع َبع َد َمو ِتَهبا 

 259سورة البيرة آيا 

دور بيدرتني لك  منهما متام امتنار و ود مي

 التأث    و وده

] يستحي  أن يكون للعات فاعالن ييول ابن الييم 

 مستيالن بالفع  

 فال يصلح أن يكون هناك قاملدتان ملدرسا واحدة.

 امليياس العيلي املواور الدلي  النيلي امليياس العيلي املواور الدلي  النيلي

هعَو الَِّذي قوله تعاىل: 

 ِيي َويعِمياعيعح 

َأم ر ا َفإلنََّما  َقَضى َفإلَذا

ُكن  َلهع َيُيولع

 َفَيُكونع

أفعال 

اهلل 

املتفرد 

 بها

قياس الغاملب 

 على العاهد

َأمَّن  قوله تعاىل: 

َخَلَ  السََّماَواِت 

َلُكم  َواْلَأر َض َوَأنَ َل

السََّماِء َماء   مَِّن

َفَأنَبت َنا ِبِه َحَدامِلَ  

مَّا َكاَن  َذاَت َبه َ ٍا

تعنِبتعوا  َلُكم  َأن

 َشَ َرَها

 الَلّه مََّ  َأإلَلٌه

طرييا 

اليرآن   

االستدالل 

بالربوبيا 

على 

 ايلوهيا

 دلي  التمان 

 و ه الداللا و ه الداللا

ظ ه وأن اليادر على االستدالل على البعث بو ود ن

ا   الدنيا مبا هو مععاهد يوميًا قادر تمااإلحياء واإل

 ى إحياء ايمواتعل

مبا أن اإلنسان والطبيعا ال ختل  وال ترز  وحا ا 

املصلوقات لراز  إذًا فاخلل  والرز  هو فع  من 

 أفعال اهلل املتفرد بها 
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 د( من املهارات التخصصية يف تدريس العقيدة 

 ) ديض الشبهات بأسلوب علمي مقنع (
 

 معنى ديض الشبهة: أي إزالتها وإبطاهلا.

 التباس + غموض + شك يف اللغة: معناها

 ما التبس أمره فال يدري يالل أم يرام. يف الشرع:

 أخت املتدربا / 

 كتب التوحيد اشتملا على أصول وحماذير...

واليوم تعهد هول خطب    فهبم النباس واخبتال  مصبادرهم وانعبغا م بالعببهات وحكمهبا ااباملر          

 على مصادر التعري  وأحكامه...

غي هصني الطالبا اد هذه ايفكار والعبهات من خالل الفهم العمي  لعييبدتهن واليبدرة   من هنا ينب

 على رد العبهات بيوة الربهان وواوح احل ا.

وهببذه الطرييببا هببي اإلسببماتي يا الصببحيحا الببت توظببف   احلصببا لغببرس اليببيم ودحببط   واملطلببوب :

 العبهات.

 الربوبيا وايلوهيا وايمساء والصفات )تيرأ الطالبا حمور واحد من حماور الدرس مي    

 هدد الطالبا احملذور 

 تكتعف أص  العبها 

 تدحط العبها بايدلا الفعليا والعيليا 

 مثاله:

 

 
 أدلا شرعيا 

أقيسببا عيليببا ميبب  دليبب  السبب       

 والتيسيم وامليدمات الضروريا

 

 اامود 

 إرادة تن يه اهلل عن العر 

 و ود الرب إنكار 

 العرك   الربوبيا 

 دحض الشبهة

 أصل الشبهة

 المحذور
 مج  النصوص 

 استصدام قاعدة من قواعد االستدالل 

مببببا ايسببببباب الببببت  

 أدخلتهم   احملذور
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 اخلامتة

  نهايا هذه املادة ألفا نظر اليارئ واليارملبا أن هبذه االسبماتي يات مجيعهبا مبا      

ن كانبا مهمبا لكبن ايهبم     هي إال أدوات يستصدم منها ما حيي  ا د  وهبي وأ 

منها اليواعد واملنه يات والييم وايهدا  ايساسيا الت هي الركي ة ايساسيا 

لغرسها   نفس الطالبا لتكبون  با نبرباس تمكب  عليبه   أسبلوب حياتهبا، وال        

ننسى أن نستععر النيا اخلالصا   تعليم هذا العلم اليّيم واالمتنان لرب العباد أن 

 وتعليمه شرفنا حبمله

 )وما توفييي إال باهلل عليه توكلا وإليه أنيب 

 وك   هد بين آدم مرهون بتوفي  اهلل 

 فأسأل اهلل التوفي  والسداد والعون وا دايا إنه مسي  جميب

 

 صفيا عبداهلل شريا      
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